
Tervetuloa 
asiakkaaksi Vantaan 
maahanmuuttaja-
palveluihin! 



• Maahanmuuttajapalvelujen työn 
tarkoitus on auttaa sinua 
kotoutumaan Suomeen.

• Asiakkuutesi 
maahanmuuttajapalveluissa 
kestää enintään kolme vuotta. 
Tavoitteena on, että sinä aikana 
opit avullamme ymmärtämään 
miten suomalainen yhteiskunta 
toimii ja opit hoitamaan itse omia 
asioitasi. 

• Aluksi kerron sinulle  muutamia 
suomalaiseen järjestelmään ja 
palveluihin liittyviä asioita, jotka 
sinun on tärkeää  tietää.

Asiakkuuden tarkoitus on 
edistää kotoutumistasi



Suomalainen 
hyvinvointiyhteiskunta

• Suomessa, kuten muuallakin, ajatellaan, 
että aikuinen ihminen on itse vastuussa 
elatuksestaan.

• Suomessa yhteiskunta tarjoaa taloudellista 
tukea, jos ihminen ei jostain syystä voi 
tehdä töitä, eikä siksi voi elättää itseään ja 
perhettään.

• Tämä tuki, eli erilaiset etuudet, on kuitenkin 
tarkoitettu ainoastaan tilapäiseksi avuksi. 
Etuuksia on tarkoitus käyttää vain sen aikaa, 
kunnes voi taas käydä töissä ja hankkia itse 
elantonsa.



Tavoite on, että jokainen työhön 
kykenevä  Suomen asukas tekisi töitä 
ja maksaisi työllä ansaitsemastaan 
palkasta veroja.

Usein työn löytyminen kuitenkin 
edellyttää ensin opiskelua esim. 
kotoutumiskoulutuksessa, 
ammattikoulussa tai korkeakoulussa. 
Suomessa yhteiskunta tukee 
opiskelua rahallisesti, koska 
halutaan, että kaikilla on 
mahdollisuus opiskella ja saada 
ammatti. 

Tavoitteena on työ



Kaikki etuudet, kuten työttömyysetuus, 
toimeentulotuki tai asumistuki 
maksetaan yhteisistä verovaroista.

Myös kaikki yhteiskunnan palvelut, kuten 
esimerkiksi koulut, päiväkodit, 
terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, poliisi ja 
palokunta kustannetaan verovaroin. 

Yhteiskunnan palveluja ja etuuksia on, 
jotta kaikilla Suomessa olisi mahdollisuus 
ihmisarvoiseen elämään. Niiden 
olemassaolo on mahdollista, koska 
ihmiset käyvät töissä ja maksavat veroja.

Yhteiskunnan palvelut 
kustannetaan yhteisistä 
varoista



Etuudet

• Nyt kerron sinulle muutamista 
etuuksista ja siitä, mihin ne on 
tarkoitettu ja minkälaisessa 
tilanteessa niitä voi saada.



Työttömyysetuus

• Työttömyysetuus on tarkoitettu 
työttömän henkilön elatukseen 
sillä aikaa, kun hän etsii uutta 
työtä tai opiskelee.

• Jotta voi saada 
työttömyysetuutta, täytyy olla 
työllisyyden kuntakokeilun asiakas 
ja valmis tekemään 
kokopäivätyötä, jos sitä on 
tarjolla.

• Saadakseen työttömyysetuutta 
työttömän täytyy hakea sitä 
kuukausittain. 



Toimeentulotuki

• Toimeentulotuki on tarkoitettu 
vain lyhytaikaiseksi hätäavuksi ja 
käytettäväksi välttämättömiin 
menoihin, kuten ruokaan ja 
vaatteisiin. 

• Toimeentulotukea voi hakea 
silloin, kun rahaa ei tule muualta 
tarpeeksi elämiseen. 

• Jos henkilö on jo saanut 
elämiseen tarvittavan määrän 
rahaa muualta, toimeentulotukea 
ei makseta. 

• Toimeentulotukea ei makseta 
kenellekään automaattisesti.



Asumistuki

• Asumistuki on tarkoitettu avuksi 
vuokran maksamiseen, jos omat 
tulot ovat siihen liian pienet.

• Asumistuki ei kata asunnon koko 
vuokraa, vaan vuokrasta jää aina 
maksettavaa myös vuokralaiselle 
itselleen. 

• Pitkäaikainen rahatilanteen 
muutos, esim. työn aloittaminen, 
vaikuttaa asumistukeen. 



Mikä edellä kerrotusta 
oli sinulle uutta tietoa?



Tutustu monikielisiin, suomalaista yhteiskuntaa 
käsitteleviin videoihin.  Keskustelemme näistä 
seuraavalla tapaamiskerralla.

• Viranomaisen ja tulkin rooli

• Suomen historia 

• Verotus ja 
hyvinvointiyhteiskunnan 
toimintaperiaatteet 

• Työnhaku ja työn tekeminen 
Suomessa

https://www.youtube.com/watch?v=leUshzkSJEk&list=PLOsNIo1WyAXMSgAg71v01M9Zmazz_gCQh
http://www.suomenvuosisata.fi/
https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/search?query=VEROTUS
https://www.youtube.com/results?search_query=ty%C3%B6nhaku+ja+ty%C3%B6n+tekeminen+suomessa

